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PÁNDI PÁL 
(1926-1987) 

Nemcsak nagyon fájdalmas: rendkívül nehéz végső búcsút venn 
Pándi Páltól. 

Nehéz , mert hihetetlen, hogy nincs többé. Nehéz, mert elképzel-
hetetlen, hogy óvó szenvedélye nem őrködik többé a szakma, az 
irodalom, a legszélesebb és egyben legkonkrétabb értelemben vett 
kultúrpolitika fölött. D e nehéz és hihetetlen azért is, mert több év-
tizedes barátság, bajtársaság kötött össze személyesen: elmúltával 
belőlem pusztul el valami. 

Amíg él, mindenki csak egyedi önmaga. Amikor nincs többé, hir-
telen feltűnik: több volt saját magánál, egy osztály, egy réteg, egy 
nemzedék önmagán túlmutató jelentőségű alakja hullott ki a sorból, 
így van Pándival is. Most kezdjük érezni — s ez azidővel nőni fog — , 
mennyivel több volt önmagánál, mennyire jel lemző és meghatározó 
volt egy rétegre, egy korra a léte és akciója. 

Származása, fiatalsága is túlmutat az egyedin: egy már több nem-
zedék alatt tökéletesen asszimilált alföldi zsidó családban születik, 
amelyben a magyar nyelv, szó, irodalom kultusza a legfőbb tiszte-
let és csodálat tárgya. Apján, Kardos Lászlón keresztül pedig egye-
nesen az irodalmi-művészeti progresszió legnemesebb hagyományá-
hoz, a Nyugat-mozgalomhoz, a gleichschaltolás előtti debreceni Ady-
társasághoz kapcsolódik. Ennek a rétegnek, amikor a magyarság úri 
ricsaja kiragadta magából, nem volt hová mennie, nem volt mibe 
kapaszkodnia: csak egy virtuális Magyarországba menekülhettek lel-
kükben, abba, amelyet e nemzet legjobb szellemei munkáltak ki, 
őriztek meg. Ez segítette őket abban, hogy gettók, munkatáborok 
rémségeit túlélve, ne a sértettségbe zárkózzanak, hanem természe-
tesen integrálódjanak újra a dolgozó nemzet testébe. 

Ennek első nagy és pozitív fázisa a felszabadulás utáni korszak, 
amelyet Pándi még egyetemistaként, Eötvös-kollégistaként él meg, 
harcol meg. A „fényes szelek nemzedékének" urbánus sorványa volt? 
Ne hamarkodjuk el a címkézést: a felszabadulás eufóriájában lobogó, 
az új társadalomépítés lázában égő Pándi nemcsak a szocialista tár-
sadalom eszményét és a tudományos marxizmus igényét teszi ma-
gáévá, hanem a dolgozó magyar társadalom soha nem volt nemzeti 
egységének vágyát is. Ha valaki egyszer megírná — megírhatná, érde-
mes lenne megírni — Pándi politikai életrajzát, azt hiszem, ez lenne 
az a „leitmotiv", amelyet első eszmélkedésétől utolsó leheletéig ki-
olvashatna belőle: a nemzeti egység, a szellemi egység vágya, igénye. 
Egy olyan intellektuális társadalmi közeg reménye, amely fölé tud 
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emelkedni nemzedéki elzárkózásoknak, népi — urbánus megosztott-
ságoknak, a szocializmus jegyében, a szocializmus érdekében, a szo-
cializmus következtében. Ez a meggyőződés, igény és szenvedély 
magyarázza meg saját pozícióin való szilárd, habozás nélküli helyt-
állását olyankor is, amikor mások bizonytalankodtak és helyezked-
tek, ez magyarázza meg némely barátságait, emberi kapcsolatait is, 
amelyek ellentmondani látszottak hol elveivel, hol jeliemi követke-
zetességével. 

Lényegében ez határozta meg egész irodalompolitikai tevékeny-
ségét — lett légyen az az Új írás, a Népszabadság vagy a Kritika 
szerkesztőségében, egyetemi katedrán, politikai tribünön vagy író-
szövetségi választmányban. Számára a mozgalom s a művészet egy-
sége egyszerre volt kétségtelen adottság s kivívandó eredmény: élet-
pályája akár az azért való harcra is redukálható lenne. S a politikus 
meggyőződése határozta meg a tudós szenvedélyét is: ha Pándi első-
sorban a reformkor felé fordult kutatásaiban és legjelesebb ered-
ményeit e korszak irodalmának feltárásában és megmagyarázásá-
ban érte el, nem utolsósorban azért, mert e korszakban mintegy 
modellt és vágyképet látott a mi korunk számára, azt az időt, amely-
ben a mozgalom s a nemzet egysége nem kivívandó, hanem reális 
valami volt, amelyben a leghaladóbb gondolatot a nemzet kicsinye-
nagyja mint a legnemzetibb gondolatot fogadta el s küzdött meg-
valósításáért. 

Tudósi élete centrális figurája Petőfi volt és maradt : nemcsak 
félbeszakadt monográfiáját szentelte neki, de Petőfi volt a mozgató-
rugója oly fontos és oly jelentős kutatásainak a szocialisztikus esz-
mék korai terjedése körül Magyarországon, mint ahogy talán nem 
tévedünk azt föltételezve, hogy utóbbi évei kutatásai a reformkori 
magyar dráma tárgyában természetes megkoronázásukat Petőfi máig 
sem eléggé megbecsült drámájának értékelésében érték volna el, ha 
a sors erre időt enged neki. 

Az irodalomtörténész munkája testesebbnek s maradandóbbnak 
tetszik, mint a kritikusé — de ez csak perspektíva-tévedés: Pándi, 
a kritikus igazán szerkesztőként hagyott maradandót hátra. Min-
den lapnál, amelynek szerkesztésében részt vett vagy amelyet ő maga 
szerkesztett, a széles nyitás és a következetes marxista gondolkodás 
egységében dolgozott. így az Irodalomtörténetnél is, melynek újjá-
születésében jelentős szerepe volt, az újra indult lap első szerkesztő-
bizottságában hosszabb ideig tevékenykedett, és támogatásával, taná-
csaival, segítő közbelépéseivel akkor sem takarékoskodott, amikor 
a neve már nem szerepelt a lap kolofonján. Rejtve, kielemezhetetlenül 
e lap számos évfolyamában ott van szellemujja nyoma: cikkekben, 
melyeknek ötletét ő adta, dolgozatokban, amelyek végső formájá-
hoz ő segítette a szerzőt; s ez megsokszorozza a tanulmányíró jelen-
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létét, aki ha nem is túl gyakori, de folyamatos munkatársa volt mind-
végig az Irodalomtörténetnek. 

Harcos lélek volt — érzékeny, szinte érzelmes lélek volt. Minden 
harcában teljes egyéniségével vett részt, minden vitája, állásfogla-
lása személyes ügye volt; nemcsak kudarcait szenvedte meg, de azt 
is, ha úgy győzött, ahogy ő nem kívánta. Élete, kívülről nézve, siker-
sorozat: jelentős országos lapok szerkesztője, tanszékvezető egyetemi 
tanár, akadémikus, súlyos szavú kultúrpolitikus — de belül a csa-
lódások, kudarcok, a nem teljesült á lmok parazsa égetett, míg végül 
mindent fölégetett. 

Nemzedékében már előtte is súlyos rendet vágott a halál. De 
Pándi Pál halála nemcsak egy ember, egy tudós elmúlása, hanem 
szimbolikus jelentőségű, határkőértékű: halálával a szocialista Ma-
gyarország kultúrpolitikájának egy korszaka zárult le. Hogy mit je-
lentett igazán, azt majd még ezután fogjuk érzékelni. D e azt máris 
tudjuk, hogy hozzá kell hűnek lenni, hogy önmagunkhoz hűek ma-
radhassunk. 
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